TIENS Prikrývka pre zdravý spánok
Návod na používanie
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Informácia o výrobku
TIENS Prikrývka pre zdravý spánok je vyrobená z unikátneho vlákna Lukens a hodvábnej nite.
Vlákno Lukens absorbuje tepelnú energiu z okolia, ukladá ju vo vláknitom materiály
a postupne ju uvoľňuje späť, vďaka čomu účinne udržiava teplo, hodvábna niť uvoľňuje
anióny a ďaleké infračervené žiarenie dobré pre telesné zdravie. Povrch prikrývky je vyrobený
z antiseptického hodvábu, ktorý je jemný, hebký, hladký a lesklý. TIENS Prikrývka pre zdravý
spánok vytvára pre používateľov zdravé prostredie na spánok.
Zloženie výrobku
Použité materiály od vonkajšej vrstvy po vnútornú sú nasledovné:
100% bavlnený satén
Hodvábna niť
Vlákno Lukens
Používanie
1. Otvorte balenie a overte si, či je tovar kompletný.
2. Potom výrobok vyberte. Strana s logom tvorí vrchnú stranu.
3. Používatelia môžu prikrývku obliecť do obliečky a používať podľa vlastných potrieb.
Poznámky
1. Starostlivo si prečítajte návod na používanie alebo sa pred prvým použitím poraďte
s odborníkom.
2. Vyhnite sa poškriabaniu alebo poškodeniu povrchu výrobku ostrými predmetmi ako
sú kľúče alebo nožnice.
3. TIENS Prikrývka pre zdravý spánok nemá kontraindikácie pri užívaní liekov, preto
môže používateľ pri používaní prikrývky bez ovplyvnenia bezpečne pokračovať
v liečbe alebo inej zdravotnej terapii.
4. Pacienti s vysokým krvným tlakom a chorobami srdca stave by sa mali pred
používaním poradiť so svojím lekárom.
5. Ak sa výrobok znečistí, na jeho vyčistenie použite čistú jemnú handričku navlhčenú
vodou alebo neutrálnym čistiacim prípravkom, výrobok jemne pretrite, vyhlaďte a
nechajte prirodzene vyschnúť (teplota vody ≤ 40°C). Aby bol zachovaný tvar
a predĺžila sa životnosť výrobku, neodporúča sa ho prať ani chemicky čistiť.

Špecifikácia
Názov: TIENS Prikrývka pre zdravý spánok
Model: TQ-Z15
Rozmery: 230 cm x 200 cm
Hmotnosť: 3 kg
Údržba
1. Vyhnite sa poškriabaniu alebo poškodeniu povrchu prikrývky ostrým predmetom.
2. Výrobok pred uskladnením nechajte 2-3 hodiny na vzduchu a pri opätovnom
používaní ho ponatriasajte pre odstránenie nečistôt. Po prirodzenom vyvetraní
výrobok zohnite.
3. Výrobok pri uskladnení uchovávajte v plastovom obale na chladnom a suchom
mieste.
4. Vyhnite sa násilnému stláčaniu a vykrúcaniu výrobku pri uskladnení.
5. Pred opakovaným použitím je vhodné výrobok rukami prevzdušniť.
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